
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kehidupan perekonomian di Indonesia dari masa ke masa terus 

berjalan, namun perkembangan perekonomian yang terjadi dalam masyarakat 

cenderung tidak merata. Di satu sisi masyarakat dapat merasakan peningkatan 

pendapatan dalam kehidupan ekonominya, namun di sisi lain banyak 

masyarakat yang tidak mampu mengikuti perkembangan ekonomi yang ada. 

Hal ini dipicu oleh ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi 

permasalahan ekonomi seperti lemahnya sektor usaha kecil dan menengah 

yang dijalankan dan kesulitan dalam hal permodalan.    

Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam percepatan 

pengentasan kemiskinan melalui program Kota Tampa Kumuh (KOTAKU) 

yang merupakan pengembangan dari PNPM Mandiri Perkotaan, pemecahan 

masalah yang dilakukan KOTAKU tentu saja berdasarkan masalah- masalah 

yang sudah dianalisis sebelumnya.
1
 Program ini bergerak di bidang 

pemberdayaan masyarakat meliputi tiga aspek yaitu aspek ekonomi, aspek 

lingkungan dan aspek sosial. Proses perubahan yang diharapkan terjadi adalah 

dari kondisi masyarakat yang tidak berdaya, menjadi mandiri dan pada satu 

saat akan menjadi masyarakat madani.  Adapun bentuk program di bidang 

pelatihan sosial seperti adanya pelatihan penguatan keahlian dan  ketrampilan 

kelompok swadaya masyarakat, dan dibidang ekonomi yaitu berupa bantuan 

pinjaman ekonomi bergulir yang diberikan pada masyarakat miskin. Adanya 

pelatihan dan Pinjaman bergulir diberikan untuk membantu kegiatan yang 

bersifat produktif dalam menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja 

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemberian pinjaman diberikan 

langsung kepada masyarakat melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat 

(LKM) di masing-masing.  
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  PPMK adalah program intervensi Kota Tampa Kumuh ( KOTAKU) 

Pekanbaru yang diperuntukan bagi pengembangan kegiatan-kegiatan produktif 

yang sebelumnya telah diberikan pelatihan, meminjam dana ekonomi bergulir, 

dan bantuan teknis dengan tingkat. Program PPMK bertujuan untuk 

menguatkan kelembagaan dan kegiatan usaha KSM secara mandiri dan 

berkesinambungan yang berorientasi pada peningkatan penghidupan 

masyarakat miskin (sustainable livelihood) dengan pendekatan pendampingan 

kelompok.
2
  Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah kumpulan orang 

yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya 

ikatan pemersatu yaitu visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga 

dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai 

bersama. Sebagai salah satu program kompenen dari KOTAKU, Program 

PPMK  harus mampu memperkuat dan mengembangkan KSM sebagai wadah 

masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya secara 

berkesinambungan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dan 

kreatif. Maka dari itu peran Fasilitator program PPMK  ini diharapkan sekali, 

karena sebagai pembantu kepada kelompok swadaya masyarakat dalam 

peningkatan perekonomian dan ketrampilan para kelompok swadaya 

masyarakat tersebut. 

    Dalam pengamatan awal penulis dan mewawancara awal dengan 

salah satu fasilitator ekonomi dengan kakak Shinta Utami yang mengatahkan 

bahwa diantara kegiatan program Peningkatan penghidupan masyarakat 

berbasis komunitas (PPMK) yakni memberikan pelatihan, memberikan dana 

pinjaman bergulir dimana kelompok swadaya masyarakat menggunakan dana 

tersebut kepada kegiatan yng bersifat produktif dan bantuan teknis. 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi dilapangan maka 

penulis tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian, Peran  Fasilitator 

Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas 

(PPMK) Dalam Peningkatan Kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat di 

Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai  Kota Pekanbaru.  
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B. Alasan Pemilihan Judul  

Penulis memilih judul ini sebagai kajian dalam penelitian dengan 

alasan sebagai berikut: 

1. Permasalahan ini menarik untuk diteliti dan dibahas lebih lanjut, karena 

penulis ingin melihat bagaimana Peran fasilitator  Program Peningkatan 

Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK) Dalam 

Peningkatan Kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat di Kelurahan 

Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai  Kota Pekanbaru.  

2. Secara akademik permasalahan yang diberi judul “Peran fasilitator 

Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas 

(PPMK) Dalam Peningkatan Kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat di 

Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai  Kota Pekanbaru”. 

konsisten dengan bidang dan ilmu yang penulis tekuni selama ini pada 

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam di UIN SUSKA Riau. 

 

C. Penegasan Istilah 

Agar tidak terdapat kesalahpahaman dengan istilah pada penelitian ini, 

penulis akan menjelaskan beberapa istilah dibawah ini: 

1. Peran   

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Peran adalah perangkat 

tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di 

masyarakat.
3
 Peran merupakan suatu tugas utama yang dilakukan individu 

atau organsasi sebagai bagian dari masyarakat untuk mewujudkan tujuan 

dan cita- cita yang telah ditentukan dan dirumuskan.     

2. Fasilitator  

Fasilitator adalah sekelompok orang yang mendampingi, memberi 

semangat, pengetahuan, bantuan, saran suatu kelompok dalam 

memecahkan masalah sehingga kelompok lebih maju. 
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3. Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas 

(PPMK) 

Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis 

Komunitas (PPMK) adalah program lanjutan dari pelaksanaan program 

PNPM Mandiri perkotaan. Sasaran PPMK difokuskan kepada peninfkatan 

pendapatan keluarga miskin yang telah tergabung dalam kelompok 

swadaya masyarakat melalui dukungan komponen program berupa 

pemberdayaan masyarakat. Dalam PPMK proses pemberdayaan lebih 

ditujukan untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan anggota 

kelompok swadaya masyarakat sehingga menjadi kelompok usaha yang 

mandiri dengan dukungan lembaga keswadayaan masyarakat. 
4
 

4. Peningkatan Kapasitas  

Peningkatan Kapasitas adalah Proses peningkatan kemampuan 

individu, kelompok,organisasi dan kelembagaan yang lain untuk 

memahami dan melaksanakan pembangunan.
5
 

5. Kelompok  Swadaya  Masyarakat  

Kelompok swadaya masyarakat (KSM) adalah kumpulan orang 

atau warga yang menyatukan diri secara sukarela dan memenuhi kriteria 

sebagai pemanfaat proyek serta bertujuan untuk mengatasi berbagai 

permasalahan kemiskinan yang menyangkut sarana prasarana 

dasar,pengembangan sumberdaya manusia serta pengembangan ekonomi.
6
 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan di atas, 

penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu bagaimana Peran Fasilitator 

Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) 

dalam Peningkatkan Kapasitas  Kelompok Swadaya Masyarakat di Kelurahan 

Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai  Kota Pekanbaru ? 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dari apa yang telah peneliti ungkapkan didalam latar belakang dan 

permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana 

peran Fasilitator  Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis 

Komunitas (PPMK) dalam peningkatan kapasitas kelompok swadaya 

masyarakat di Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Kota 

Pekanbaru. 

2. Kegunaan  Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Institusional 

1) Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Komunikasi Islam 

di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam  Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2) Hasil dari penelitian diharapkan untuk dapat memperkaya 

khasanah keilmuan khususnya keilmuan Pemberdayaan 

Masyarakat. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Sebagai bahan masukan bagi praktisi pemberdayaan masyarakat 

khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pengelola Program 

Kota Tampa Kumuh (KOTAKU) Pekanbaru dan juga program 

Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas 

(PPMK) sebagai salah satu komponen dari KOTAKU.  

2) Penelitian ini diharapkan juga bermanfaat sebagai tambahan 

informasi dan masukan bagi program-program pemberdayaan 

masyarakat lainnya. 

3) Menambah wawasan penulis khususnya dan masyarakat umumnya 

tentang Peran Program PPMK tersebut.  
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F. Sistematika Penulisan 

Agar tulisan ini mulai dibaca dan dipahami, maka penulisan ini dibagi 

kedalam beberapa baba, dalam setiap bab akan dibagi beberapa sub bahasan, 

yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan 

antara satu dengan lainya. Adapun sistematika penulisan adalah :   

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pendahuluan terdiri dari Latar belakang Masalah, Penegasan 

Istilah, Permasalahan, Tujuan dan manfaat penelitian, dan 

Sistematika Penulisan 

BAB II :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Terdiri dari Kajian Teori, Kajian Terdahulu dan kerangka Pikir. 

BAB III  :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu 

Penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik 

Pengumpulan Data, Validitas Data dan Teknik Analisa Data. 

BAB IV   : GAMBARAN UMUM 

  Terdiri dari Gambaran Umum Kelurahan Muara Fajar Timur 

Kecamatan Rumbai  dan Program PPMK di Kecamatan Rumbai  

BAB V     :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan 

BAB VI   :  PENUTUP 

  Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN- LAMPIRAN  

 

 


